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KONVERGENCIA???



Mi az a PIM?
A personal information management kifejezés rövidítése.

Magyarul talán a személyes információszervezés fordítás a legjobb, de
számos más variáció is elképzelhető:

 személyes információkezelés

 személyes információmenedzsment

 perszonális információmenedzsment

„… a különböző digitális és analóg eszközökkel tárolt vagy segítségükkel
elérhető információk és dokumentumok kezelése: az információs
környezetünk megszervezése.”

- A PIM egy szemlélet



A digitális írástudás egy magasabb szintje

Digitális írástudás — Eszköz- és alkalmazáshasználat

Információs írástudás — Hogyan és mire használom ezeket?

Az információs írástudás 2. szintje

TUDATOSSÁG

Személyes adatvagyon — pl. digitális végrendelet

Először a könyvtáros, azután terjessze!

Kiindulásnak: PIM tanfolyam

https://youtu.be/2F4vlBAO-5k
http://mek.oszk.hu/~mekdl/pim/index.htm


A cél
Különböző szerepekben helytállni:

 Család
 Munkahely
 Vállalkozás
 Tanulás
 Oktatás
 Tudományos élet
 Barátok
 Egyéb közösségek

Módszer:
Ideális információszervezés esetén a kellő információ, a megfelelő helyen és időben, a számunkra
szükséges formában és minőségben, könnyen hozzáférhetően a rendelkezésünkre áll.
A különböző technikák és eszközök segítenek nekünk időt spórolni, ezáltal több időnk marad a PIM
által szervezett információk kreatív és intelligens használatára.



Rokon fogalmak és területek
Felmerülő fogalmak:
 PKM – Personal Knowledge Management
 PLE – Personal Learning Environment
 PIT – Personal Information Trainer
 Information overload – Információs túlterhelés
 Time management – Időmenedzsment
 Task management – Feladatmenedzsment

Mely tudományágak foglalkoznak a PIM-mel?
 kognitív tudomány
 információtudomány
 munkaszervezés
 menedzsmenttudomány
 könyvtártudomány

http://www.internetlivestats.com/
http://www.internetlivestats.com/


Információ- és időmenedzsment
Információmenedzsment az SZTE Klebelsberg Könyvtárban

Open source szoftverek:
 Projektmenedzsment szoftver  Redmine

Dokumentációkezelő rendszer  MediaWiki

Időmenedzsment az egyén életében

David Allen GTD-módszere (David Allen: Intézz el mindent! Bagolyvár, 2010)

Kétperces szabály – Amit két perc alatt elvégezhetünk, azt csináljuk meg azonnal! 
Próbáljuk megválaszolni azokat az e-maileket, amelyek nem igényelnek utánajárást

Sürgős-fontos mátrix

Legyen naptárunk!



A PIM alapelvei
 találjunk meg mindent (általános és speciális keresők, adat-/szövegbányászat,

mélyweb, szemantikus web);

 szűrjünk mindent (spamszűrés/-elkerülés, reklámblokkolás, RSS, relevancia, kollektív

bölcsesség);

 egységesítsünk mindent (digitalizálás, konvertálók, dekódolás, optimalizálás, nyílt

formátumok, névkonvenciók);

 rendszerezzünk mindent (katalogizálás/kategorizálás, címkézés, könyvjelző,

metaadatok, aggregátor, wiki, tématérkép);

 mentsünk mindent (naplózás, exportálás, archiválás, migrálás, backup,

szinkronizálás, tükrözés, online iroda, felhő);

 védjünk mindent (személyes adatok és személyiség, jelszó, IP cím, vírusok/trójaiak,

titkosítás, vízjelezés).



Főbb területek

1. Rendcsinálás és karbantartás

2. Archiválás és adatmentés

3. Biztonság és adatvédelem

4. Online íróasztal

5. Magáncélú digitalizálás

6. Személyes segítség nyújtása



Hatékony munkavégzés alapjai
 Modern, jól működő és karbantartott eszközök

 Széles eszközpaletta: asztali PC, laptop, okostelefon, tablet, NAS

 SSD

 Két monitor

 Megválogatott programkörnyezet

 Rendesen konfigurált programok

 Hatékony levelezőkliens

 Távoli hozzáférés lehetősége



Rendcsinálás
 A folyamatosan keletkező dokumentumállomány kezelése 

nem egyszerű
 Stratégia: fájlok típusának felmérése, könyvtárszerkezet 

létrehozása, beszélő fájlnevek.
 Újonnan keletkező állományok a megfelelő helyre kerüljenek, 

jó fájlnevekkel!
 Tárolóeszközeinken lévő fájlok és mappák folyamatos 

rendben tartása
 Beérkező és a kimenő leveleink rendezése, a lényegtelenek 

törlése



Rendcsinálás
 Ismerőseink e-mail és egyéb adatait tartalmazó címjegyzék 

karbantartása, szinkronizálása

 Böngészőnk könyvjelző-gyűjteményének rendszerezése, 
szinkronizálása

 Több gép használata esetén a lényeges tartalmak 
szinkronizálása

 Hasznos technikák ehhez: kategorizálás/címkézés/linkelés, 
egyéb/vegyes kategória, ideiglenes/átmeneti tároló/lomtár, 
gyorsbillentyűk, parancsikonok, automatizmusok, ciklikusság



Fájlrendszerezés 13+1
1. Fájljainkat különítsük el a programoktól! Használjunk külön Dokumentumok mappát, esetleg külön partíciót, mivel rendszer

újratelepítésnél hasznos tud lenni.

2. Az Asztal a parancsikonok helye, nem a dokumentumoké! (A gyakran használt, vagy aktuálisan használt mappákról készítsünk

parancsikont, és helyezzük az asztalra. Ha már nem aktuális akkor ezeket a parancsikonokat töröljük le!)

3. Legyünk következetesek a fájlok és mappák elnevezésénél. Ha mástól kapunk egy dokumentumot nevezzük át a saját rendszerünk

szerint.

4. Használjunk rövid neveket, hiszen így könnyebb az eligazodás. 27 karakternél semmi se legyen hosszabb! Alkalmazzunk rövidítéseket

a fájlnevekben!

5. Különítsük el a készülő és a kész dokumentumokat. Sűrűn használt dokumentumokat kényszerítsük a listák elejére felkiáltójellel vagy

AA karakterekkel vagy _ jelet rakva a fájl neve elé. Ezáltal az ABC sorrend miatt előre kerül a fájl (pl: _BUD-DEAK_kerdoiv_utazasiref).

6. Használjunk beszélő fájlneveket, ne általánosságokat. Például levél22.doc helyett kovacs_janos_110304.doc!

7. Hasonló fájlokat hasonló fájlokkal tároljunk együtt. Például ne keverjük a képeket a Word fájlokkal.

8. Tartózkodjunk a túl mély mappaszerkezettől! Lehetőség szerint maximum 5-6 szintet használjunk.

9. Használjunk parancsikonokat a fájlok duplikálása helyett, amikor egy fájlt több helyre is szeretnénk besorolni.

10. Töröljük a szükségtelen fájlokat és ne is mentsünk ilyeneket feleslegesen!

11. Használjuk ki a dátumozás adta lehetőségeket. Dokumentumok, fényképek megtalálását jelentősen megkönnyíti, ha tudjuk, hogy

mikor készültek.

12. Tartsuk be az alapvető névkonvenciókat: ne használjunk szóközt, nagybetűt, speciális karaktereket, lehetőleg ékezetet sem.

13. Esetleg használjunk kategorizálást megkönnyítő segédprogramokat, vagy egyszerű szövegfájlokat a metaadatok számára.

+1. A struktúrára vonatkozó általános szabályok a levelezőprogramokra is értendőek.



Karbantartás
A belassult számítógépek megszabadítása a felesleges
tartalmaktól.

Tisztogatás, töredezettségmentesítés, víruskeresés.

Folyamata:
 Total Commanderben tételesen nézzük át a gépet, a

felesleges fájlokat, mappákat töröljük!

 Nem használt programok eltávolítása

 Tipp: CCleaner



Archiválás/Adatmentés
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a fontosságát

Adataink örök mivolta csak illúzió

Informatikai eszközeink nem működnek mindig tökéletesen és 
nem örökéletűek!

Folyamata:
 Mentési stratégia: kimentendő adatok körének felmérése és a 

mentés periodicitásának meghatározása
 Karbantartott és megfelelően kategorizált, felcímkézett fájlok

legyenek!
 Másolás külső adathordozóra, vagy feltöltés felhőbe



Biztonsági mentések
Kinek van biztonsági másolata saját

 e-mailjeiről

 dokumentumairól

 családi fotóiról?

Hol tárolódnak ezek a biztonsági másolatok?

 másik partíción/merevlemezen

 pendrive-on

 CD-n, DVD-n

 külső winchesteren

 felhőben

Otthon/más földrajzi helyen



E-mailek
Asztali levelezőkliens

 POP3 (Másolat marad a szerveren?)

 IMAP

Webmail

 munkahelyi mailszerver (pl. könyvtári e-mail címek)

 ingyenes magyar e-mailszolgáltatató (Freemail, Citromail, stb.)

 ingyenes nemzetközi e-mail szolgáltató (Gmail, Hotmail, Yahoo stb.)

Melyik mennyire megbízható? Vis maior esetek: mi van, ha…?



Legfőbb veszélyek
 POP3 – vírusok, szándékos/véletlen törlés, számítógép sérülése, tűz, víz

 IMAP – szolgáltatói adatvesztés, szolgáltatás megszűnése, 
(internetkapcsolat hiánya)

Webmail – rosszul működő webmail felület

 munkahelyi mailszerver – adatvesztés, hardverhiba, hackertámadás

 ingyenes magyar e-mailszolgáltatató – szolgáltatói adatvesztés, 
szolgáltatás megszűnése (tőkeerő), adatlopás

 ingyenes nemzetközi e-mail szolgáltató – szolgáltatói adatvesztés, 
szolgáltatás megszűnése (átalakuló piac), adatlopás



Védekezés
 Automatikus másolat továbbküldése egy backup fiókba (akár több 

független szolgáltatóhoz: GmailHotmailYahoo)

 Levelek migrálása (Google Takeout)  offline biztonsági másolat

 Két lépcsős bejelentkezés (pl. Gmail)

 Bonyolult jelszó használata: Ald84#lojuP&

 Több e-mail cím használata különböző szolgáltatásokhoz és szerepekhez

 A több e-mail cím aggregált felületen való használata

 Csak valóban megbízható eszközökről való bejelentkezés!

 Paranoia? NEM! – TUDATOSSÁG



További Gmail ötletek
 E-mail fiókok bekötése Gmailbe (küldés/fogadás)

 Címkézzünk, csillagozzunk!

 Használjunk automatikus szűrőket

 Előre megírt válaszok, automatikus válaszok

 Gyorsbillentyűk

 Tennivalók, címtár

 Levelek sűrűsége, száma egy lapon, Inbox kategóriák

 Válasz/válasz mindenkinek

 Levélküldés visszavonása

 Törlés után következő levél mutatása



Dokumentumok
Rendszerezés fontossága!

Milyen struktúrában tároljuk dokumentumainkat?

Szerepek: munkahelyi, céges, családi, személyes dokumentumok kérdése

Biztonsági mentés fontossága!

Hol tárolódjanak a biztonsági másolatok?

 a számítógép másik merevlemezén

 pendrive-on

 CD-n, DVD-n

 külső winchesteren

 felhőben (Google Drive, Dropbox)

Otthon és más földrajzi helyen



További gondolatok dokumentumok kapcsán
 Dokumentumaink többsége szöveges

 Levelek, iratok, cikkek, könyvek, web-lapok, prezentációk, táblázatok, adatbázisok

 Fájlformátumok sokfélék: TXT, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, ePub, PRC, 
HTML, XML

 Nem véletlenül van ennyi fájlformátum, konvertálók jelentősége

 Mindent az optimális fájlformátumban tároljunk

 Használjunk metaadatokat: DOC, PDF, EXIF, ID3, STB.

 Metaadatok a könyvtárnevek és a módosítási dátumok is

 Használjuk ki az indexelés lehetőségét

 Fejlett fájlkezelő és lehetőségeinek kihasználása



Fájlok az eszközök között
Napjainkban rengeteg fajta eszközt használunk:

 PC, laptop, tablet, okostelefon, okostévé, médialejátszó, NAS, e-könyvolvasó, konzol, 
fényképezőgép, videókamera

 Elvárás: mindenhonnan és mindig egyszerűen elérjük, ami éppen kell

 Alapok: hálózatképessé váltak az eszközök, autentikáció leegyszerűsödött

Kulcsszó: szinkronizáció

Felhő

 Lehetőségek fájlok esetén: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega

 De nem csak fájlok, hanem:

 E-mailek, naptár, címjegyzék, könyvjelzők, előzmények, fotók, e-könyvek, stb.

Otthoni hálózati adattároló (NAS)  „otthoni felhő’

DIVERGENCIA???



(1012)



Fotók
 Előzmények: digitális fotózás elterjedése+okostelefonok

kameráinak fejlődése

 Képek tárolása: hol? milyen rendszer szerint? 

 Biztonsági mentések!!!

 Informatív mappa- és fájlnevek, pl. 

161010/20161005_105201.jpg, NE DSC005.jpg!!!

 Automatikus metaadatok: dátum és helyszín  EXIF, IPTC 

adatok



Fotók
 Biztonságos és szelektív megosztás családtagokkal 

ismerősökkel
 Google Drive, Flickr, irista, Dropbox, Mega, (Facebook)

 Fotókezelő szoftverek
 XnView, digiKam

 Google Picasa  Google Fotók

 Egyszerű képnézegetésre, szerkesztésre: IrfanView

 NAS



Biztonság és adatvédelem
 Eszközeink biztonsága kiemelten fontos!

 Up-to-date operációs rendszer

 Megbízható víruskereső

 Anti-malware szoftver (pl. Malwarebytes Anti-Malware)

 Géptisztító programok (pl. CCleaner)

 Kritikus szolgáltatásokba (e-bank, e-mail) csak megbízható gépekről 

jelentkezzünk be! (helyszínek száma<3)

 Erős jelszavakat használjunk (pl. (Ald84#lojuP&)!

 Több jelszót használjunk (szolgáltatásonként eltérőt)!



Adatvédelem a Facebookon
Adatvédelmi beállítások 

 Ki láthatja a dolgainkat?

 Nyilvános>Ismerősök ismerősei>Ismerősök>Ismerősök mínusz 

stoplista>Definiált listák>Csak én

 Posztok, képek, hozzászólások, megosztások

 Idővonal felülvizsgálata

 Tevékenységnapló

 Megjelölések (tagelések) ellenőrzése  Ne legyen az automatikus tagelés

bekapcsolva!

 Hogyan látja XY a tartalmainkat gomb



Adatvédelem a Facebookon
Kritikus hozzáállás fontossága!
 „jópofáskodó” alkalmazások és tesztek (Milyen magas a karmaszinted? Mi az indián

neved? Milyen fajta csokoládé vagy?)
 szenzációhajhász videók (Óriáspók nőtt a nő fülébe!!!; Madonna és Obama titkos

légyottja!!!; Döbbenetes videó!!! Ilyet még nem láttál!)
 „Oszd meg és 2 percen belül szerencséd lesz”
 lájkvadász weboldalak (csak lájkolás, megosztás vagy feliratkozás után férünk hozzá a

tartalomhoz)
 hoaxok (pl. fizetős a lesz a Facebook, HIV-fertőzött vérnarancs, Zuckerberg szétosztja

a vagyonát, stb.)
 kamu híroldalak (Friss Világ, Napi Migráns, Mindenegyben.net, Tudnodkell.info)
 „Nem a gyerekeket kell félteni az internettől, hanem a nyugdíjasokat” – Index.hu
Könyvtáros ismeretterjesztő szerepe!

http://index.hu/tech/2015/09/10/nem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat


Online íróasztal - időmenedzsment
Google Naptár

Doodle (eseményütemező)

http://doodle.com/hu


Google Tasks - Gmail

Online íróasztal - tennivalók

Mobilon: Gtasks



Online íróasztal - tennivalók



Felhőalapú irodai programcsomagok:

Google Docs: Dokumentumok, Táblázatok, Diák, Űrlapok, Rajzok

Microsoft 365

Előnyök és új lehetőségek:

 Csoportmunka

 Mindig a legfrissebb verzió!

 Többszintű megosztási lehetőségek

Online íróasztal – irodai programok



Szinte már mindenre létezik online program: konvertálók, audio, grafikai programok, stb.

Előnyök:
 programtelepítési jogosultság hiányában is működnek

 platformok (operációs rendszerek és eszközök) között könnyebben tudunk „közlekedni”

Számtalan felhőalapú fájlkonverter létezik, ezek közül néhány:

Egészen komoly funkcionalitású online képszerkesztő programok is léteznek, pl.:

Online íróasztal – egyéb programok

– FoxyUtils is the swiss army knife for PDF – Online-convert.com

– Pixlr

https://foxyutils.com/
https://foxyutils.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/editor/
https://foxyutils.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
https://pixlr.com/editor/


Cél: naprakésznek lenni, ugyanakkor védve maradni az információs 
túlterheléssel szemben

Kulcsszó: RSS – Rich Site Summary, eredetileg RDF Site Summary, de 
gyakran nevezik Really Simple Syndication-nek

Jelentősége: egy felületről sok weboldal, portál, blog legfrissebb 
tartalmait követhetjük nyomon

A legegyszerűbb módszer: böngésző kiegészítők

Netvibes – nem csak RSS olvasó, de ezt is tudja

Mobilon: gReader | Feedly

Online íróasztal – tartalomfogyasztás

http://source.smepro.eu/hu/lecke/netvibes-szemelyes-weblap-hirgyujto-szerkesztese






Pocket

Online íróasztal – tartalomfogyasztás



Magáncélú digitalizálás – családi emlékek
Személyes kulturális örökség – personal cultural heritage

Személyes digitális archiválás – personal digital archiving

Kurrens könyvtártudományi téma!

Családi emlékek digitális megőrzése:

Régi fotók, képeslapok, levelezés, naplók, okiratok, katonakönyv, 
születési-, házassági-, halotti anyagkönyvi kivonatok, újságcikkek, 
híradások felkutatása és digitális megőrzése

Családfakutatás



Magáncélú digitalizálás – perszonális emlékek
Saját analóg dokumentumaink digitális megőrzése – egyfajta digitális biztonsági másolat

Fontos iratok, dokumentumok
- bizonyítványok
- diplomák
- nyelvvizsgák
- fontos iratok

Személyes emlékek
- gyerekkori rajzok
- analóg fényképek
- napló
- levelek

A digitális térben keletkező dokumentumaink, adataink, emlékeink hosszútávú
archiválásának kérdésköre:
 Digitális hagyatékkezelés – Google Inaktív fiók kezelője; Facebook hagyatéki 

kapcsolattartó
 Digitális filológia: elektronikusan keletkező kéziratok, írói levelezések kérdése



Személyes segítség nyújtása – PIT
Personal Information Trainer
„A PIT olyan könyvtáros, vagy információval foglalkozó szakember, aki a cég munkájában kulcsfontosságúnak ítélt
személyek előrehaladásáért felelős. Feladata, hogy gondoskodjon mindarról, ami a munkafolyamatok maximális
elvégzéséhez szükséges: elsősorban a naprakész információról, amely nélkül kreatív és produktív munka nem
képzelhető el.”

A könyvtáros szerepe a személyes információszervezésben?

Hagyományosan kiemelt szerepe van az informatikai ismeretterjesztésben és az információs 
írástudás fejlesztésében!

A felhasználók várnak a könyvtártól egyfajta segítséget  felhasználóképzések sikere

A könyvtáros az „információhasználók” között jár…

Szükséges készségek:

Magas fokú IT ismeretek

 Naprakészség



Személyes informatikai tanácsadás

Eszközpark felmérése

Milyen programkörnyezetben van otthon a felhasználó?

Szoftverek amelyek nagyon sokat segíthetnek:
 Teamviewer (távvezérlés)
 Skype (tanácsadás, képzés, kapcsolattartás)
 Total Commander (általános fájlkezelő nagyon sok extra szolgáltatással)

Legyünk tudatosak és tegyünk egy hatékonyabb PIM környezet kialakításáért!

Kerüljük el dolgaink túlszervezését és túlgondolását, van hogy az egyszerűség a 
leghatékonyabb!

Személyes segítség nyújtása – eszközök



Jövőbeli trendek a PIM határvidékéről
 AI – Mesterséges intelligencia térhódítása  egyrészt könnyíti az életünket, 

másrészt a használatához szükséges azért némi humán intelligencia is

 Technológiai szingularitás

 IoT – Internet of Things  „okossá” válik minden, szintén könnyíti az életünket, 
viszont egyre magasabb fokú digitális írástudásra lesz szükség

 Még több felhő

 Information overload – információs túlterhelés  még több digitális eszköz, még 
több információ, egyben a komplexitás növekedése

 Szemantikus web



PIM-es útravaló
 Tartsuk rendben a gépünket! (Karbantartás)

 Fájljainkat szervezzük struktúrába, alaposan átgondolt rendszer szerint. (Fájlrendszerezés)

 Rendszeresen mentsük az adatainkat! (Archiválás)

 Használjunk intelligens levelezőklienst és használjuk is ki annak képességeit! (Online íróasztal)

 Használjunk online naptárat! (Online íróasztal)

 Aggregáljuk az általunk használt és látogatott internetes szolgáltatásokat, eszköztárakat, 
keresőket, és az általunk látogatott weboldalakat, blogokat: erre kiváló a Netvibes!
(Online íróasztal)

 Tartsuk naprakészen könyvjelzőinket és ezek szinkronizálásáról se feledkezzünk meg!
(Online íróasztal)

 Lehetőség szerint digitalizáljuk féltve őrzött kincseinket! (Magáncélú digitalizálás)

 Mindenre használjuk a legegyszerűbb, ugyanakkor legoptimálisabb programot!
(Személyes segítség nyújtása)



Köszönöm a figyelmet!

gyula.nagy@ek.szte.hu


